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—
Kreujemy świat komunikacji

City to miasto. Miasto tętniące życiem, w nieustannym ruchu. Jego 

drogi tworzą sieć, którą każdego dnia przemierzają miliony konsu-

mentów. Wskazują oni kierunki i kreślą nowe horyzonty. Jesteśmy 

po to, by wyznaczać nowe szlaki komunikacji, wzmacniać przekaz 

marketingowy i zacieśniać relację z klientem.

| idea |

• widocznie najlepsi •

Bratysława
Budapeszt
Kraków
Poznań
Tbilisi
Warszawa
Wilno
Wrocław
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—
Tworzymy zespół specjalistów

Tworzymy wszechstronny zespół łączący kompetencje wielu specjalistów. 

Dysponujemy własnym parkiem technologicznym, który spełnia najwyż-

sze standardy jakości druku i postprodukcji. Połączenie kompetencji ze-

społu i nowoczesnego zaplecza maszyn produkcyjnych pozwala obsługi-

wać klientów w sposób kompleksowy – od koncepcji, poprzez produkcję, 

aż po montaż w miejscach docelowych.

| tożsamość |

• widocznie najlepsi •

80
specjalistów

w zespole

10
ploterów

wielkoformatowych



8 9

—
Mówią o nas liczby 

Liczby mówią same za siebie. Mamy wiedzę i doświadczenie, by sprostać naj-
bardziej wymagającym klientom. Od blisko 20 lat działalności obserwujemy 
rozwój wielu marek, które dzięki naszym realizacjom wzmacniają pozycję 
na rynku i docierają do coraz większego grona odbiorców. Nie tylko speł-
niamy oczekiwania naszych klientów, ale dostarczamy im takich rozwiązań, 
które dalece ich oczekiwania przekraczają.

20
lat działalności

80
specjalistów w zespole

100
realizacji digital signage

2 500
nośników reklamowych 

3 500
m kw. powierzchni

produkcyjnej

1 000 000
m kw. druku rocznie

| doświadczenie |

• widocznie najlepsi •
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—
Stawiamy na innowacje

Jesteśmy pionierem nowoczesnych technologii w branży komunikacji wi-

zualnej. Osiągnięcia przemysłu IT odważnie adaptujemy do potrzeb inno-

wacyjnych narzędzi, które wspierają sprzedaż, kreują wizerunek i wzmac-

niają relację z klientem. Jako pierwsi w Polsce instalowaliśmy wysokiej 

jakości ekrany LED w witrynach sklepowych i galeriach handlowych. Jako 

pierwsi zrealizowaliśmy także oryginalny kiosk sprzedażowy, który bazuje 

na technologii lift and learn. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań to dla 

nas źródło największej satysfakcji.

| innowacje |

• widocznie najlepsi •

Digital Signage
Prototyp innowacyjnego mocowania
ekranów LED na ramionach robota Kawasaki 
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—
Jesteśmy wszechstronni

Outdoor, instore, digital, print, expo – te pięć haseł to klucz do naszej oferty. 

Działamy w kilku obszarach, ponieważ skuteczna komunikacja wizualna 

wymaga odpowiedniego doboru narzędzi, nośników i produktów. Dzięki 

szerokiej ofercie usług możemy dopasować rozwiązania do indywidual-

nych potrzeb klienta, a zarazem zaspokoić jego oczekiwania w wielu wy-

miarach. Budując relację z klientem zawsze stawiamy na rzetelność, odpo-

wiedzialność i zaufanie.

outdoor instore digital

print

| oferta |

• widocznie najlepsi •

expo   
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Starannie wybrane lokalizacje, doskonale 
wyeksponowane powierzchnie i przemyślane 
projekty graficzne to gwarancja sukcesu
kampanii outdoorowych.

outdoor
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outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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outdoor

Oferujemy nośniki w różnych formatach – od tradycyjnych tablic billbo-

ardowych po siatki wielkoformatowe. Dysponujemy również siecią nowo-

czesnych ekranów LED, które w przestrzeni miejskiej umożliwiają emisję 

spotów reklamowych. Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych 

systemów tablic billboardowych i kierunkowych wedle indywidualnych 

potrzeb naszych klientów.

—
Wyznaczamy puls całego miasta
Kampanie outdoorowe to ważny element komunikacji wizualnej marki. 

Prezentacja treści na nośnikach zewnętrznych buduje prestiż, zwiększa 

rozpoznawalność i pozwala dotrzeć do setek tysięcy odbiorców. Sukces 

kampanii reklamowych gwarantują starannie wybrane lokalizacje, które 

mieszczą się przy dużych węzłach komunikacyjnych, a także dobrze wy-

eksponowane powierzchnie, które momentalnie zdobywają uwagę. Suk-

ces, mówiąc inaczej, gwarantują nasze nośniki.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

16
ekranów
LED

55
powierzchni
wielkoformatowych

2500
tablic
billboardowych

Kraków / al. Trzech Wieszczów. MNK

Kraków / ul. Marii Konopnickiej. Hotel Forum
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| powierzchnie wielkoformatowe |

—
Powierzchnie wielkoformatowe
Na potrzeby komunikacji wizualnej adaptujemy najbardziej eksponowa-

ne powierzchnie. Oferowane przez nas lokalizacje są bezkonkurencyjne: 

znakomicie usytuowane, doskonale widoczne, wyjątkowo prestiżowe. 

W świecie pełnym obrazów nasze realizacje zdobywają uwagę setek ty-

sięcy odbiorców. Każda kampania staje się wydarzeniem, które określa 

oblicze całego miasta.

Kraków / al. Trzech Wieszczów. Hotel Cracovia

Kraków / ul. Pawia. Galeria Krakowska
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—
Sieć ekranów LED
Emisja treści w sieci miejskich ekranów LED to doskonały sposób, by do-

trzeć do odbiorcy z dynamicznym i atrakcyjnym przekazem, który z ła-

twością zdobywa uwagę przechodniów. Oferujemy dostęp do kilkunastu 

ekranów LED, które zostały ulokowane w najbardziej ruchliwych punktach 

miejskich aglomeracji. Dynamiczna prezentacja treści, a także możliwość 

zarządzania przekazem w czasie rzeczywistym – w zależności od aktualnej 

oferty i potrzeb klientów – decyduje o przewadze ekranów LED wzglę-

dem tradycyjnych nośników reklamowych.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| sieć ekranów LED |

Zakopane / Polana Szymoszkowa

Kraków / CH Zakopianka

Kraków / ul. Podgórska. Galeria Kazimierz
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—
Branding miasta
Festiwale, wystawy, konferencje czy widowiska sportowe to pretekst, 

by miasto nabrało nowej dynamiki i nowych kolorów. Jesteśmy eksper-

tem w zakresie komunikacji wizualnej wydarzeń w przestrzeni miejskiej. 

Oferujemy szereg autorskich rozwiązań, takich jak standy, flagi czy banery, 

które skutecznie promują przekaz w kluczowych punktach miasta. Nasze 

realizacje nadają miastu niezapomnianą aurę, a zarówno mieszkańcom, 

jak i wszystkim przyjezdnym, przypominają o wydarzeniach, które angażują 

setki tysięcy uczestników.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| branding miasta |

Kraków / Rynek Głowny

Kraków / al. Trzech Wieszczów

Kraków / al. Trzech Wieszczów
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Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017
 
Z okazji odbywających się w Krakowie Mistrzostw Europy w Piłce Siatko-

wej Mężczyzn oznakowaliśmy najbardziej ruchliwe punkty w całym mie-

ście. W kluczowych węzłach komunikacyjnych rozstawiliśmy blisko 50 ory-

ginalnych standów, a wzdłuż strategicznych dla miasta tras przelotowych 

zainstalowaliśmy ponad 200 flag. Nasza realizacja nadała miastu niezapo-

mniany charakter i na długo nie pozwoliła zapomnieć o wyjątkowym wi-

dowisku sportowym.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| branding miasta |

Kraków / Rondo Mogilskie
Kraków / al. Jana Pawła II

Kraków / Port Lotniczy Balice
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Światowe Dni Młodzieży 2016

Na długo przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 

roku odbyły się w Krakowie, miasto żyło atmosferą tego wydarzenia 

za sprawą profesjonalnych dekoracji. Flagi zadrukowane żywymi kolorami 

zawisły wzdłuż najważniejszych szlaków komunikacyjnych miasta, a róż-

nego rodzaju standy – informacyjne i nawigacyjne – pojawiły się w punk-

tach najbardziej obleganych przez pielgrzymów. Za sprawą naszej realiza-

cji miasto nabrało niepowtarzalnego charakteru.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| branding miasta |

Kraków / Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 
Centrum Jana Pawła II

Kraków / Rynek Główny
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—
Tablice billboardowe
Dysponujemy rozbudowaną siecią nośników reklamowych. Realizujemy 

kampanie zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Skutecznie 

wspieramy działania marketingowe naszych klientów. Doradzamy w kwe-

stii wyboru nośników i lokalizacji, a także przygotowujemy projekty gra-

ficzne. W ofercie posiadamy ponad 2000 tablic billboardowych o pow. 12 

i 18 m kw., które mieszą się przy drogach o dużym natężeniu ruchu, a tak-

że przy ważnych dla miasta węzłach komunikacyjnych. Wybrane nośniki 

posiadają własne oświetlenie.

| tablice billboardowe |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Kraków / Port Lotniczy Balice

Kraków / ul. Srebrnych Orłów

Kraków / ul. Wadowicka
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—
Systemy tablic kierunkowych 
Realizujemy systemy tablic kierunkowych, które skutecznie doprowadzają 

klientów do galerii handlowych, salonów sprzedaży i oddziałów firmo-

wych. Starannie wybieramy lokalizacje, fronty drukujemy na trwałych ma-

teriałach, a następnie instalujemy w przestrzeni miasta nośniki o wymia-

rach 120 x 80 cm. Nasze tablice są trwałe, widoczne i odporne na warunki 

atmosferyczne. Systemy tablic kierunkowych skutecznie służą klientom, 

którzy za ich sprawą z łatwością docierają do celu. 

| systemy tablic kierunkowych  |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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Witryna sklepowa to kwintesencja emocji
i wrażeń, która zapowiada pełnię doświadczeń 
skrytych we wnętrzu. 

instore
2

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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Kraków / Galeria Krakowska
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instore

Oferujemy projektowanie i aranżację witryn sklepowych, realizację mate-

riałów POS oraz produkcję elementów wspierających sprzedaż. Działamy 

kompleksowo – od kreacji, poprzez doradztwo w zakresie wyboru mate-

riałów i technologii, aż po realizację w dowolnie wskazanych lokalizacjach. 

Doświadczony zespół projektantów, doskonała znajomość dostępnych 

rozwiązań, a także nowoczesne zaplecze produkcyjne sprawiają, że nawet 

najśmielsze wizje naszych klientów skutecznie przekuwamy w rzeczywi-

stość. Oryginalna kreacja, starannie wybrane materiały, wysoka jakość dru-

ku i profesjonalny montaż to znaki rozpoznawcze naszych realizacji.

—
Tworzymy pokusy nie do odparcia
Atrakcyjna witryna budzi emocje, rozpala wyobraźnię i nieodparcie skła-

nia do odkrycia pełni doświadczeń, które kryją się tuż za jej plecami. Bły-

skotliwy pomysł, doskonała aranżacja i profesjonalne wykonanie to gwa-

rancja, że witryna stanie się dla klientów pokusą nie do odparcia. Pośród 

tysięcy wystaw, które mijamy bez żadnego wzruszenia, witryna sklepowa 

powinna momentalnie zdobywać uwagę potencjalnych klientów. Niech 

każdy zechce zajrzeć do środka!

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Warszawa / Galeria Mokotów

Bielsko Biała / Gemini Park
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—
Aranżacje witryn
Aranżowanie witryn sklepowych to sztuka inspirowania klientów, rozpala-

nia ich wyobraźni i kreowania potrzeby doświadczenia tego, co kryje się 

wewnątrz sklepu. W tej dziedzinie jesteśmy ekspertem. Powszechnie zna-

ne marki, które dysponują rozległą siecią własnych salonów, tak w Polsce, 

jak i zagranicą, od lat powierzają nam kreowanie swoich witryn. Orygi-

nalne pomysły, wysokiej jakości materiały i niestandardowe rozwiązania 

to nasza specjalność.  

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| aranżacje witryn |

Wrocław / Galeria Dominikańska

Kraków / Bonarka City Center
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Od koncepcji do realizacji

Witryny aranżujemy kompleksowo. W procesie kreacji wsłuchujemy się 

w potrzeby klientów, starannie rozpoznajemy ich oczekiwania i cele. Zaczy-

namy od koncepcji, której nadajemy kształt za pomocą wizualizacji i pro-

totypów. Następnie szukamy odpowiednich materiałów do druku, a także 

optymalnych rozwiązań montażowych. Wreszcie przystępujemy do realiza-

cji witryny modelowej i powielenia jej we wskazanych punktach sprzedaży.

| aranżacje witryn |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Warszawa / Galeria Arkadia

Bydgoszcz / Zielone Arkady

Kraków / Bonarka City Center

Gdańsk / Galeria Bałtycka

Katowice / Silesia City Center
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| aranżacje witryn |

Innowacyjne rozwiązania

Doskonała znajomość materiałów i technologii druku, a także dostęp 

do własnego parku maszynowego, dają nam niemal nieograniczone moż-

liwości kreacji. Połączenie różnych materiałów, sztywnych i rolowych, pła-

skich i przestrzennych, pozwala uzyskać zaskakujące efekty przy niskich 

kosztach produkcji. Intrygujemy klientów zarówno umiejętnym wykorzy-

staniem głębi, jak i optycznym złudzeniem ruchu.

Kraków / Galeria Krakowska

Szczecin / Galaxy Centrum

Warszawa / Złote Tarasy
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—
Aranżacje wnętrz 
Wyposażamy wnętrza sklepów w materiały wzmacniające komunikację 

i sprzedaż. Projektujemy, wykonujemy oraz instalujemy wszelkiego rodza-

ju wydruki, zarówno na materiałach sztywnych, jak i elastycznych, które or-

ganizują przestrzeń sprzedaży. Produkujemy podświetlane kasetony i lite-

ry, wykonujemy bryły przestrzenne, totemy i standy, które wspierają markę 

w miejscu sprzedaży i podkreślają poszczególne strefy sklepu. Stawiamy 

na wysoką jakość wykonania, dobrą organizację przestrzeni i ułatwienie 

realizacji zakupów.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| aranżacje wnętrz |

Zakopane / ul. Krupówki

Warszawa / ul. Franciszka Klimczaka
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| aranżacje wnętrz |

Punkty sprzedażowe

Projektujemy i produkujemy atrakcyjne materiały POS, które skutecznie dy-

namizują proces zakupowy. Kreujemy nowoczesne punkty sprzedażowe, 

by podkreślić atrakcyjność i konkurencyjność produktów. Korzystając z szero-

kiego zaplecza materiałów i technologii wyróżniamy marki tam, gdzie potrze-

bują tego najbardziej. Nasze realizacje są widoczne, funkcjonalne i estetyczne, 

a tym samym bezpośrednio przekładają się na wzrost sprzedaży.  

Gliwice / Park Handlowy Arena

Kraków / Factory Outlet Warszawa / ul. Franciszka Klimczaka
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| systemy oznakowania |

Tychy / Gemini Park Tychy 
Wolnostojące kioski multimedialne

Tychy / Gemini Park Tychy 
Oznakowanie pasaży galerii

Tychy / Gemini Park Tychy 
Naścienne kioski reklamowe 

Tychy / Gemini Park Tychy 
Podświetlane pylony nawigacyjne 

Tychy / Gemini Park Tychy 
Inteligentny system parkingowy

—
Systemy oznakowania 
Oznakowanie dużych obiektów handlowych przekłada się na bezpieczeń-

stwo i komfort klientów, a tym samym na większy ruch i wzrost sprze-

daży. W tym zakresie oferujemy kompleksowe działania – od rozpoznania 

danej przestrzeni, poprzez projekt oznakowania aż po realizację i montaż 

wszystkich zamówionych elementów. We własnym zakresie produkujemy 

kioski multimedialne, wolnostojące i naścienne, pylony podświetlane, ta-

blice kierunkowe, tablice semaforowe, a także wydruki wielkoformatowe 

na różnego rodzaju foliach.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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Zaawansowane rozwiązania cyfrowe dynamizują 
komunikację, wzmacniają sprzedaż i kreują nowe 
możliwości interakcji z klientem.

digital
3

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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Wrocław / Galeria Wroclavia
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—
Komunikacja wizualna w nowej odsłonie
Świat wokół nas zmienia się w zawrotnym tempie. Tradycyjne formy ko-

munikacji, które operują jednym przekazem w długim okresie czasu, oka-

zują się dziś mało skuteczne. Przepływ ogromnej ilości informacji sprawia, 

że nowe treści – w atrakcyjnej i zwięzłej formie – muszą docierać do od-

biorców w czasie rzeczywistym. Kluczową sprawą okazuje się nie tylko 

przekazanie komunikatu, ale również dostarczenie spersonalizowanych 

treści, wciągnięcie odbiorcy w interakcję oraz zainspirowanie do działania. 

To wszystko staje się możliwe właśnie za sprawą nowoczesnych rozwiązań 

cyfrowych, które rewolucjonizują komunikację z klientem i dynamizują 

proces sprzedaży.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

digital

Kraków / Galeria Krakowska

Kraków / Galeria Krakowska
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—
Digital Signage
Oferujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu digital signage. Jesteśmy 

pionierem wdrażania wysokiej jakości ekranów LED i LCD, które instaluje-

my w szeroko rozumianym obszarze instore – zarówno wewnątrz sklepów, 

jak i na terenie galerii handlowych. Nasze realizacje doskonale spraw-

dzają się jako innowacyjne narzędzia marketingu, sprzedaży i komuni-

kacji. Od podstaw projektujemy kioski multimedialne, które w zależności 

od oprogramowania służą komunikacji, nawigacji lub sprzedaży. Dyspo-

nujemy również terminalami do obsługi konkursów, loterii i programów 

lojalnościowych, które doskonale wpisują się w potrzeby galerii handlo-

wych. Odważne wizje klientów to dla nas wyzwania, które realizujemy 

z pasją, determinacją i starannością.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Digital Signage |

Warszawa / Galeria Północna

Bratysława / Aupark

Kraków / Galeria Kazimierz

Kraków / Galeria Krakowska



54 55

| Digital Signage |

Digitalizacja witryn

Witryna to prawdziwa  „wizytówka”  każdego salonu, która ma istotny 

wpływ na to, czy klient zdecyduje się na zakupy. Właśnie dlatego od wielu 

lat wzmacniamy potencjał marketingowy witryn za pomocą nowocze-

snych ekranów LED. Wysokiej jakości obraz i dynamiczny content to sku-

teczny sposób, by zachęcić klientów do wizyty w sklepie. Możliwość swo-

bodnej aktualizacji treści, w zależności od oferty i sezonowych wydarzeń, 

stanowi o przewadze ekranów LED nad tradycyjnymi nośnikami reklamo-

wymi.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Bydgoszcz / Zielone Arkady

Poznań / Galeria Posnania

Szczecin / Galaxy Centrum
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| Digital Signage |

Kreacja przestrzeni

Ekrany LED instalujemy w różnych miejscach sprzedaży. Nowoczesne no-

śniki stanowią nie tylko doskonałe medium przekazu informacji, ale rów-

nież – jeśli zostaną odpowiednio wkomponowane w otoczenie – stają się 

prestiżowym dopełnieniem wnętrza. Niemal nieograniczone możliwości 

prezentowania treści na ekranach LED pozwalają zobaczyć klientom dużo 

więcej ponad to, co znajduje się w danym punkcie sprzedaży.

Kraków / ul. Zawiła. Mercedes-Benz

Kraków / ul. Armii Krajowej. Mercedes-Benz
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—
Kioski multimedialne
Od podstaw projektujemy kioski multimedialne. Naszym urządzeniom 

możemy nadać niemal dowolną formę, która odpowiada oczekiwaniom 

klienta i optymalnie wpisuje się w docelowe miejsce funkcjonowania. 

Dysponujemy zarówno doświadczonym zespołem projektantów, jak i roz-

budowanym zapleczem technologiczno–produkcyjnym. Z powodzeniem 

realizujemy terminale o różnym przeznaczeniu dla najbardziej wymagają-

cych klientów, w tym dla galerii handlowych i sieciowych salonów sprze-

daży. W zależności od oprogramowania kioski mogą spełniać funkcję in-

formacyjną, nawigacyjną lub sprzedażową.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| kioski multimedialne |

Technologia lift and learn

Szczecin / Galaxy Centrum

Kraków / Biurowiec Axis
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| kioski multimedialne |

Wsparcie sprzedaży

Kioski multimedialne to narzędzia skutecznie wspierające proces sprzeda-

ży. Nasze urządzenia doskonale sprawdzają się w takich sklepach, w któ-

rych ograniczona powierzchnia uniemożliwia prezentację pełnej kolekcji 

produktów. Estetyczne i ergonomiczne terminale pozwalają przedstawić 

klientom to, czego nie można zaprezentować w miejscu sprzedaży. Tego 

rodzaju rozwiązania dostarczają użytkownikom niezbędnych informacji, 

a tym samym przyśpieszają ich decyzje zakupowe. 

Technologia lift and learn

Tarnów / Komfort Łazienki
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Wzmocnienie komunikacji

Projektujemy kioski informacyjne i nawigacyjne. Nowoczesne urządzenia, 

które wykonujemy z materiałów najwyższej jakości, znajdują zastosowa-

nie w wielu przestrzeniach codziennego życia. Dzięki tego rodzaju urzą-

dzeniom użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do informacji, a także 

mogą z łatwością poruszać się po rozbudowanych centrach handlowych. 

Kioski informacyjne to skuteczny sposób na wzmocnienie relacji z klien-

tem.

| kioski multimedialne |

Tbilisi / Galleria Tbilisi

Tbilisi / Galleria Tbilisi
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Loterie i programy lojalnościowe

Kioski multimedialne wykorzystujemy do obsługi loterii promocyjnych, 

programów lojalnościowych i akcji wspierających sprzedaż. Zapewnia-

my profesjonalną i systemową obsługę tego rodzaju przedsięwzięć. Od-

powiadamy za scenariusz działań, kreację graficzną, dystrybucję nagród, 

a także obsługę prawną i raportowanie wyników. Dzięki terminalom mul-

timedialnym akcje sprzedażowe stają się łatwiejsze w obsłudze i bardziej 

atrakcyjne, a w konsekwencji przyciągają większą liczbę klientów.

| kioski multimedialne |

Kraków / CH Zakopianka

Katowice / Galeria Katowicka

Kraków / CH Zakopianka

Kraków / Galeria Bronowice
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Druki wielkoformatowe mają ogromny
potencjał, który stymuluje wyobraźnię, kreuje
intrygę i przykuwa uwagę w sposób niepodzielny. 
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Kraków / CH Zakopianka
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—
Drukujemy treści wielkiego formatu
Druki wielkoformatowe to podstawowe narzędzie skutecznej komuni-

kacji wizualnej. W świecie pełnym obrazów, które nieustannie konkurują 

o naszą uwagę, realizacje wielkoformatowe nie mają sobie równych. Do-

brze zaprojektowane plakaty, banery i siatki doskonale harmonizują z oto-

czeniem, budują intrygę, oddziałują na wyobraźnię i zapadają w pamięć. 

Wielu przestrzeni nie sposób wyobrazić sobie bez elementów druku wiel-

koformatowego, które organizują wnętrze, eksponują ofertę i ułatwiają 

nawigację. Druk wielkoformatowy to nieograniczone możliwości kreowa-

nia przekazu na różnych powierzchniach i materiałach.

print

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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| skala możliwości |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

—
Skala możliwości
Dysponujemy własnym parkiem maszynowym, który zapewnia najwyż-

szej jakości wydruki w oparciu o technologie latex, uv i solvent. Współpra-

cujemy z najlepszymi producentami materiałów, farb i urządzeń. Realizu-

jemy zamówienia zarówno na materiałach rolowych, takich jak papiery, 

folie, siatki czy tkaniny, jak i na materiałach sztywnych, takich jak karton, 

płyty syntetyczne, drewno czy ceramika. Duże możliwości postprodukcji 

pozwalają nam opracowywać wydruki według najbardziej wyszukanych 

pomysłów, a specjalistyczne techniki uszlachetniania gwarantują zaspo-

kojenie najbardziej wyrafinowanych gustów. 
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—
Materiały sztywne
Dzięki specjalistycznym ploterom realizujemy wysokiej jakości wydruki 

na materiałach sztywnych. Drukujemy na tworzywach powszechnie uży-

wanych do produkcji ekspozytorów, szyldów, stojaków, kasetonów rekla-

mowych, jak również elementów wyposażenia wnętrz i stoisk targowych. 

Szeroka gama kolorów, grubości i rodzajów materiałów pozwala nam 

sprostać najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów.  

| materiały sztywne |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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| materiały rolowe |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

—
Materiały rolowe
Wydruki na materiałach rolowych znajdują wiele zastosowań zarówno 

w branży reklamowej, jak i w dziedzinie dekoracji wnętrz. Drukujemy 

na tkaninach banerowych, blockoutach, backlitach i tworzywach typu ca-

nvas. Na potrzeby kampanii reklamowych realizujemy wielkoformatowe 

wydruki na siatkach mesh i papierach billboardowych. Nieustannie po-

szukujemy inspiracji zarówno w zakresie niestandardowych materiałów, 

jak i innowacyjnych technologii druku. 
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Projektowanie i zabudowa stoisk targowych 
z wykorzystaniem rozwiązań Digital Signage.

expo
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TINES Capital Group / TRAKO 2017
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—
Autorskie projekty
Proces budowy przestrzeni ekspozycyjnej rozpoczynamy od wnikliwej 

analizy sytuacji rynkowej brandu: jego oferty, skali aktywności, konkuren-

cji oraz potrzeb i trendów w danym segmencie. Dopiero na bazie tych in-

formacji rozpoczynamy etap kreacji przestrzeni wystawienniczej. To wła-

śnie marka, a nie forma jest dla nas najwyższą wartością determinującą 

finalny efekt w postaci jej sukcesu ekonomicznego.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

expo

Inspirację czerpiemy ze szkoły Bauhausu, w której funkcja decyduje 

o formie, a przekaz i komunikacja marki są kwestią nadrzędną. Realizu-

jąc stoiska autorskie sięgamy po najnowsze osiągnięcia technologiczne 

z zakresu komunikacji multimedialnej. Oferujemy również projekty stoisk 

w oparciu o zestawy gotowych modułów. Niepowtarzalny design, dba-

łość o detal i odpowiednio dobrane światło dostępne są przy zachowaniu 

krótkich terminów realizacji.

Architektura & Biznes  
BUDMA 2018

Norpol Yachting
Koncepcja i projekt
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—
Zaawansowane technologie
Trudno wyobrazić sobie współczesną komunikację bez zaawansowanych 

technologicznie urządzeń. Integralnym elementem stoisk stały się dziś 

wielkoformatowe, modułowe ekrany LED, z możliwością nadawania im 

dowolnych kształtów, interaktywne kioski multimedialne, nagłośnienie 

kierunkowe, a także elementy robotyki i content modyfikowany w czasie 

rzeczywistym. Rozwiązania Digital Signage nabierają w naszych projek-

tach rangi ważnych elementów, które kształtują architektoniczną prze-

strzeń ekspozycji.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| zaawansowane technologie |

CITY
Dźwigacze Kultury 2017

CITY
Dźwigacze Kultury 2017

TINES Capital Group / TRAKO 2017
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